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8054 Balinka, Petőfi u. 34. 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 1-jén 8 
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Wéninger László    polgármester 
Kissné Bolla Mária    alpolgármester 
Kóber Imre                        képviselő 
Fodor Róbert    képviselő 
Tóth Gabriella   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné   jegyző  
 
 
Wéninger László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
2./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
 
3./ Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás idejének meghatározásáról Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
4./ Tájékoztató a napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének meghatározásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
5./ Javaslat éven túli hitel adatszolgáltatáshoz 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
6./ Javaslat Kisgyóni Pihenőház üzemeltetésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 



 7./ Javaslat Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással kötött megállapodás 
elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
8./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
9./ Javaslat háziorvosi rendelő bútorzatának beszerzésére 
Előterjesztő: Wéninger László 
 
10./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a 
közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
11./ Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról térítési díjáról szóló rendeletének 
véleményezése. 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
12./ Egyéb ügyek 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének 

25/2016.(IV.1 .) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendre 
tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
2./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
3./ Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás idejének meghatározásáról 
4./ Tájékoztató a napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének 
meghatározásáról 
5./ Javaslat éven túli hitel adatszolgáltatáshoz 
6./ Javaslat Kisgyóni Pihenőház üzemeltetésére 
7./ Javaslat Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással kötött 
megállapodás elfogadására 
8./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
9./ Javaslat háziorvosi rendelő bútorzatának beszerzésére 
10./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása 
11./ Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról térítési díjáról szóló 
rendeletének véleményezése. 
12./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést 
minden képviselő megkapta. A 2016. évre vonatkozóan az önkormányzat nem tervez 
olyan beruházást, mely a törvényben előírt értékhatárt eléri, így kérte az előterjesztés 
szerinti elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyását.   

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő által 2016. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét 
nemleges megjelöléssel hagyja jóvá az alábbiak szerint: 

 
Közbeszerzés 

elnevezése 
Közbeszerzés 

tárgya 
Becsült 
érték 

CPV Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 

rend 
- - 0 - - - 

 
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen év közben felmerülő, 
közbeszerzési értékhatárt elérő beruházások, szolgáltatások, árubeszerzések 
értékét kísérje figyelemmel, s azok felmerülése esetén a közbeszerzési terv 
módosítását haladéktalanul terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: közbeszerzési értékhatár elérésének ideje 
 

 
2./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő. Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Jogszabályi változás következtében a rendelet 
aktualizálása vált szükségessé, így az ennek megfelelően elkészített rendelet 
tervezetet javasolja a elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet az előterjesztést szerint.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 



Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (IV.2.) önkormányzati rendelete  
a gyermekvédelem helyi rendszeréről  

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3./ Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás idejének meghatározásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az általános iskolai beiratkozás időpontját, melyet a 
fenntartó nevében a Kormányhivatal állapít meg, a képviselő-testületnek szükséges 
tudomásul venni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
általános iskolai beiratkozás időpontjának tudomásul vételét.  
 

  A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott, 2016/2017. tanítási évre vonatkozó 
általános iskolai beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi a 
határozat mellékletét képező felhívásban foglaltak szerint. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő. 2016. április hó  

 
 
4./ Tájékoztató a napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének 
meghatározásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: 2016. szeptember 1-től a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda 
Egységes Óvoda-Bölcsőde a Gajamenti Önkormányzati Társulás fenntartásához 
tartozik. A Társulás az előterjesztésben szereplő időpontokat javasolja a beiratkozás 
időpontjának meghatározni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének meghatározását az előterjesztés 
szerint.  



A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bakonycsernye és 
Balinka teljes közigazgatási területén, működő, a Gajamenti Önkormányzati 
Társulása által fenntartott Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda- 
Bölcsőde beiratkozási időpontjának a Társulási Tanácsa a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján történő 
meghatározását az alábbiak szerint tudomásul vesz: 
Óvodában: 2 éves kortól  (bölcsődés), 3-5 éves korú gyermekek 
részére (óvodás) 

 2016. május 2-3 (hétfő-kedd) 8.00 órától 19.00 óráig. A fenntartó az óvodai beiratkozások idejét 2016. április 2.-ig nyilvánosságra 
hozza a határozat mellékletét képező hirdetményben foglaltak szerint. 
 
Határidő: 2016. április 2. 
Felelős: polgármester 

 
 
5./ Javaslat éven túli hitel adatszolgáltatáshoz 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a jogszabályi előírásnak 
megfelelően szükséges az éven túli hitellel kapcsolatos adatszolgáltatás.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
éven túli hitel adatszolgáltatás meghatározását az előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletének hatálybalépésével megállapította, hogy „az 
adósságot keletkeztető jogügyletekhez történő hozzájárulás” részletes 
szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 3.§-ban meghatározott 
adósságot keletkeztető ügyletet nem indít.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal  

 
 



6./ Javaslat Kisgyóni Pihenőház üzemeltetésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Korábbi ülésen már tárgyalta a testület a Kisgyóni 
Pihenőház üzemeltetésének kérdését. Az akkori jelentkező jelezte, hogy visszalép 
szándékától. A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség levélben megkereste az 
önkormányzatot az üzemeltetéssel kapcsolatban, melyben leírták, hogyan kívánják 
működtetni az épületet, továbbá évi 180.000 Ft-ot fizetnének a használatért. A 
szerződéstervezet elkészült, amelyet mindenki megkapott és azt a Szövetség 
elfogadhatónak tartja. Már csak egy-két apró pontosítás szükséges az aláíráshoz. 
Javasolja a Pihenőház bérbeadását és felhatalmazást kér az egyeztetés utáni 
aláírásra. Amennyiben időközben lényegi eltérésre jönne javaslat, úgy az a testület 
elé kerülne tárgyalásra.  
 
Kissné Bolla Mária alpolgármester: Jónak tartja, így pályázni is lehet majd az épület 
felújítására. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Kisgyóni Pihenőház bérbe adását a Fejér Megyei Természetbarát Szövetségnek.  
 

  A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a 
tulajdonát képező Balinka 703 hrsz-ú hétvégi ház és udvar, 1848 m2 
nagyságú földterülettel, a rajta lévő kb. 170 m2 alapterületű hétvégi házzal és 
30 m2 alapterületű tároló épülettel együtt üzemeltetésre kívánja átadni a Fejér 
Megyei Természetbarát Szövetség (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) 
részére.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződéstervezet egyeztetés utáni aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. 2016. június 30. 

 
 
7./ Javaslat Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással kötött 
megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: A 2016. január 1-től megváltozott családsegítő és 
gyermekjóléti feladatok átszervezése miatt szükséges a megállapodás megkötése a 
Móri Intézményi Társulással. Kérte a megállapodás elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Mór 
Mikrokörzeti Szociális Intézményi társulással kötött megállapodás elfogadását az 
előterjesztés szerint.  



A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt a Mór 
Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással (8060 Mór, Szent István tér 6.) a 
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat feladataira vonatkozóan.   
A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
8./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
 
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Javasolta, hogy vegyenek igénybe könyvvizsgálói 
tanácsadást a 2015. évi beszámoló elkészítésével kapcsolatban.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
könyvvizsgáló megbízását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Marosi Gizella 
(1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a.) könyvvizsgáló, egyéni vállalkozót az 
önkormányzat 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatos 
tanácsadásra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
9./ Javaslat háziorvosi rendelő bútorzatának beszerzésére 
Előterjesztő: Wéninger László polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: A háziorvosi rendelő jelenleg külső felújítás alatt áll, 
valamint a jelenlegi bútorzat kopott, régies, ezért szükséges lenne a belső felújítás is. 
Árajánlatot kért be a belső bútorozásra vonatkozóan. Az árajánlatban szereplő ár 
365.720 Ft lenne, de szükség lenne várótermi pad elhelyezésére, melynek ára kb. 
120.000 Ft, valamint régifajta vasvázas üvegszekrény helyett egy újra (orvosi 
műszereknek), melynek ára kb. 110.000 Ft lenne, valamint egyéb berendezési 



tárgyakra (fogas, függöny stb.). Így összesen kb. 700.000 Ft-ba kerülne a rendelő 
belső felújítása. Az összeg a költségvetésben nem került tervezésre. Javasolta a 
bútorzat megvásárlását, kérte a képviselők véleményét.  
 
Tóth Gabriella képviselő: A fogas, székek milyen állapotban vannak, nem szükséges 
azok cseréje is? 
 
Wéninger László polgármester: Ezek néhány évig még használhatóak, nincsenek 
olyan rossz állapotban, továbbá a fektető ágy is. A legfontosabb az asztal és 
szekrény lenne.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
háziorvosi rendelő bútorzatának megrendelését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
háziorvosi rendelő belső bútorzatának felújítását kívánja elvégezni a 2016. évi 
költségvetése terhére az alábbiak szerint:  "T" alakú íróasztal  270 000 Ft  Szekrénysor     95 720 Ft  Várótermi padok  120 000 Ft  Műszerszekrény  110 000 Ft  Egyéb (függöny, fogas) 100 000 Ft 
Összesen:    695 720 Ft  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató elkészítette az előző év költségelszámolást. 
Balinka településen az előző évben nem vette igénybe senki a szolgáltatást.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a 
közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadását.  
 
 



 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a közszolgáltató 
által készített éves költségelszámolást elfogadja az alábbiak szerint: 
üzemanyag költség: 6.034,- Ft + Áfa 
amortizáció: 204,- Ft + Áfa 
üzemben tartási költségek (alkatrész, javítási költség): 4.400,- Ft + Áfa 
egyéb költség: 1.750,- Ft + Áfa 
nyereség: 998,- Ft + Áfa 
Összesen: 13.386,- Ft + Áfa 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
11./ Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról térítési díjáról szóló rendeletének 
véleményezése. 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Wéninger László polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló rendelet módosítására volt szükség, mivel Nagyveleg község 
Önkormányzata az étel házhoz szállításáért szintén – Bakonycsernye és Balinka 
településekhez hasonlóan – nettó 50 Ft szállítási díjat kíván bevezetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletének 
véleményezését.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX törvény 5.§ (1a) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalta, annak tartalmát elfogadásra 



javasolja a megalkotásra hatáskörrel rendelkező Bakonycsernye község 
Önkormányzat részére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12./ Egyéb ügyek 
 
Wéninger László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kultúros jelezte, 
hogy a csocsó asztal olyan állapotban van, hogy nem használható. A 
rendezvényeknél útban van, így el lehetne adni, vevő is lenne rá, és az árát pedig a 
billiárd asztal felújítására lehetne fordítani, ugyanis arra is szükség lenne.  
 
Fodor Róbert képviselő: Ha nem lehet használni meg kell hirdetni és el kell adni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az elhangzott javaslatot.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező, 
művelődési házban található csocsó asztalt a használathatatlansága és 
kihasználatlansága miatt értékesítésre meghirdeti, valamint az abból befolyt 
összeget visszaforgatja a szintén tulajdonát képező biliárdasztal felújítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
Wéninger László polgármester: Nyúl Tamás kérelmet terjesztett elő, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi u. 83. szám alatti épületet vegyesbolt 
üzemeltetése céljából bérbe szeretné venni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balinka, Petőfi u. 83. szám alatti épület bérbe adását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2016. (IV.1.) sz. Határozata Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Balinka, Petőfi u. 83. szám alatti épületet bérbe adja Tamba Mirela Daniela 
8053 Bodajk, Bányász ltp. 11. Fsz./4 szám alatti lakos részére „Vegyesbolt” 



üzemeltetés céljára a bérleti szerződés aláírásának napjától határozatlan 
időre, 3 890 Ft/hó bruttó bérleti díj meghatározásával. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
Wéninger László polgármester: Az orvosi rendelő külső felújítása során szükséges 
lesz a falszín meghatározása. Következő testületi ülésre hoz színmintát, mely alapján 
lehet választani.    
 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat 
nyújtásáról az épület homlokzatán fel kell tüntetni a szolgálat nevét és nyitvatartási 
idejét, így ehhez tábla készíttetésére lesz szükség, mely véleménye szerint 
mindhárom településen egyformának kell lennie.  
 
 
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a falunapra vonatkozó szerződések 
megkötésre kerültek, a korábbi évekhez hasonló programok az idei évben is lesznek.  
 
 
Wéninger László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a tegnapi nap 
folyamán benyújtásra került a TOP pályázat fenntartható települési 
közlekedésfejlesztésre vonatkozóan.  
 
  
 
További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testületi ülést 
bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

  Wéninger László           Fidrich Tamásné 
        Polgármester                           Jegyző  


